
 

 

 

 

 

 

 

 

Šoreiz brīvdienu maršruts Tevi vedīs aizraujošā piedzīvojumā apkārt visam Mārupes 

novadam. Esi gatavs? Laižam!  

1. Tiekamies pie lidmašīnām! 

Sarunā tikšanos pie slavenās lidmašīnu vērotavas Skultē, no kuras iespējams baudīt lielisku skatu uz lidostas 

skrejceļu. Lidmašīnu ielidošanas un izlidošanas laiki atrodami šeit: www.riga-airport.com/lv/main/lidojumi/lv-

tab=departures. 

2. Aviācijas tehnikas muzeja apmeklējums. 

Pavisam netālu, Skultes ielā 35, atrodas Aviācijas tehnikas muzejs, kurš ir vienīgais šāda veida muzejs Latvijā. Tā 

kolekcija ir lielākā Baltijas valstīs un viena no lielākajām Eiropā ar eksponātiem, kuri vākti vairāk kā 40 gadus. 

Muzeja apmeklētājiem ir iespēja gan no iekšpuses aplūkot helikopteru Mi-6, gan arī apskatīt pasažieru lidmašīnas 

An-24B salonu un pilotu kabīni. Muzejā ir aplūkojams arī helikopters Mi-24A, kas faktiski ir lidojošs tanks – 

smagākais, ātrākais un efektīvākais kaujas helikopters pasaulē¹. 

3. Ja domas lido, lido tām līdzi!  

Ja esi guvis iedvesmu arī pats pacelties debesīs tieši šobrīd, tad dodies uz Gātciema lidlauku Salas pagastā, kur 

varēsi izmest loku debesīs virs Jūrmalas īstā lidmašīnā! Lidojumu iepriekš jāiegādājas šeit: 

www.davanusala.lv/lv/12958-lidojums-virs-jurmalas-ar-lidmasinu-aeroprakt-32.html. Pēc lidojuma iegādes, 

obligāta iepriekšēja rezervācija, kuru var atcelt ne vēlāk kā 1 dienu pirms rezervētā laika. Pakalpojums tiek sniegts 

visa gada garumā, tikai labvēlīgos laika apstākļos. 

4. Vēstures liecību meklējumos. 

Ja tomēr neesi gatavs vēl celties spārnos, dodies uz  Ziemassvētku kauju piemiņas vietu, kur meža masīvā glabājas 

vēstures liecības par  I Pasaules kara notikumiem. Ziemassvētku kauju piemiņas vieta ierīkota pie Antiņu brāļu 

kapiem, kur Nordeķu-Kalnciema kāpu sistēmā praktiski uz katra soļa sastopamas apjomīgas I Pasaules kara 

nocietinājumu sistēmas paliekas. 

 

 

 

 

 

 

Izbrauciens džekiem 
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SIA „Rīgas Meži” ar Latvijas Kara muzeja informatīvo atbalstu rekonstruējusi daļu no latviešu strēlnieku 

nocietinājumu sistēmas (zemnīcu un ierakumu kompleksu) tādā izskatā, kāds tas bija I Pasaules kara laikā. Uz doto 

brīdi ir atjaunotas trīs zemnīcas un ap 100 m garš ierakumu posms. Lai nokļūtu līdz tiem, nepieciešams doties no 

medikamentu noliktavas apmēram 200 m tālāk pa ceļu apkārt garajam smilšu pauguram. Ziemassvētku kauju 

piemiņas vietas tiek uzturētas kā nozīmīga kultūrvēsturiska teritorija².  

Šajās mežu teritorijās nedrīkst braukt ar auto, kurināt ugunskurus un iet nost no takām, jo šīs ir bijušās 

karadarbības teritorijas, kur var būt saglabājusies nesprāgusi munīcija. 

5. Interesanti ēdieni, viesmīlība un “Lāču” ceptuves meistardarbi. 

Pēc aktīvi iesāktas dienas, uzņem spēkus nākamajiem piedzīvojumiem kafejnīcā “Lāči”. Kafejnīca ir atvērta katru 

dienu no plkst.  8.00 līdz plkst. 22.00, bet pusdienu piedāvājums pieejams no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00³ . Turpat 

iespējams iegādāties arī gardos “Lāču” ceptuves grauzdiņus un citus meistardarbus, kuri iespējams noderēs 

nākamās aktivitātes laikā. 

6. Makšķerēšana un vīru sarunas. 

Laiks makšķerēšanai! Dodamies uz Mārtiņu ezeru, “Jaunmārtiņos” Mārupes pagastā, kur tiek piedāvātas karpu, 

līņu un citu zivju makšķerēšanas iespējas. Zivju krājumi ezerā katru gadu tiek papildināti. Makšķerēšana atļauta 

tikai no krasta. Ezera pludmalē var sauļoties, peldēties, spēlēt volejbolu, ir arī labiekārtota atpūtas vieta. 

Makšķerēšanas vieta nav iepriekš jāpiesaka vai jārezervē, taču, ja pašiem līdzi makšķeres nav, tās ir iespējams 

nomāt uz vietas. Vairāk informācijas par cenām un citām iespējām šeit: www.jaunmartini.lv/. 

7. Alus degustācija. 

 “Mārupes Alus” piedāvā aizraujošu degustāciju, kurā izzināsi un nobaudīsi tā brūvējumus, iepazīstot tapšanas 

procesus un garšu nianses. Degustācijas ilgums ir 1h. Vairāk informācijas par nosacījumiem un cenām meklē šeit: 

www.marupesalus.lv/degustacijas-marupes-alus-pagalma/. Rezervācijas degustācijām veikt, sazinoties e-pastā: 

marupes.alus@gmail.com. 

 

 

 

 

¹  http://airmuseum.lv/blog/?page=1 

²  https://www.rigasmezi.lv/lv/mezi/par_meziem___fakti_/atputas_iespejas/?doc=1315 

³  https://www.laci.lv/lv/kafejnica/ 

 

Liec  
#brivdienasmarupe  
un dalies ar ceļojuma iespaidiem! 
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